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adók a7. utóbbi feltételt teljesítették és har-
mincöt százalékos fizetésemelést adtak, ami-
hez a munkásnők hozzájárultak és abba-, 
hagyták a sztrájkot. Csütörtökön minden 
szegedi szabómühelylen újból megkezdődött 
a munka. 

— Az árdrágit sok szigorúbb ellenőrzése. 
Az Országos Közélelmezési Hivatal elnöké-
nek érdekes körrendelete érkezett meg pénte-
ken Szegedre; A rendeletben kifejezést ad az 

Országis Közélemezési Hivatal elnöke an-
nak az általános panasznak, hogy ugy a ter-
melők, mint a kefiskedők nyíltan követelilek 
és kapnak magasabb vételárt zöldség, főze-
lék és gyümölcsökért a makszimália árnál és 
hogy a hatóságok e tekintetben nem végzik a 
szükséges ellenőrzést. Ennélfogva fölhívja 
gróf Hadik János a hatóságokat, hogy a 
maximális áraknak betartására, ugy a nyilt 
p'iaeokon, mint üzletekben az eddiginél na-
gyobb figyelmet fordítsanak, és az alsóbbfo-
ku rendőrhatóságokat a fokozott ellenőrzésre 
ne csak szigorúan utasitsák, de utasításuk be-
tartását minél gyakoribb esetben személyesen 
is ellenőriztessék. Kérdés tárgyává teszi a 
közélelmezési elnök annak megfontolását is, 
hogy az árdrágítók visszaéléseinek kideríté-
sére és leleplezésére nem lehetne-e a polgár-
őrség mintájára olyan társadalmi szerveze-
tet alapítani, amely részben pótolná a rendőr-
közegekben mutatkozó személyzeti hiányt és 
amely hatósági jogkör nélkül ugyan, de azért 
az eddiginél jóval nagyobb körben lehetne a 
rondőrközegeknek segítségére. 

— A S z e g e d i Takarék- é s Hitei 
R é s z v é n y t á r s a s á g elfogad a most ki-
bocsátásra kerülő uj m a g y a r Vöröskeresz t 
(hadsegi tés i é s népjóléti s o r s j e g y e k r e 
az eredeti feltételek mellett előjegyzéseket. 

— A nyugdíjas kórházi ti zíviseiők há-
borús segélye. A belügyminiszter leiratoan 
értesítette a várost, liogy a kórházi nyugdíjas 
tisztviselők, írnokok, azok özvegyei és árvái 
szintén fognak háborús segélyben részesülni, 
ég pedig visszamenőleg is. — A rendszeres 
fizetésű kórlíázi alkalmazottak — egy más 
miniszteri leirat szerint szintén részesül-
nek a beszerzési előlegben. 

A had legitési és népjóléti célokat szol-
gáló u j nyereinénykötvenyek jegyzése. A 
közgazdasági irodalom rég elfogadta a tételt, 
hogy „a nyereménykötvény a modern játék-
szenvedély biztosító szelepe". És éppen a Ma-
gyar Szent Korona Országainak Vörös Kereszt 
Egylete által most kibocsátandó, hadsegitési és 
népjóléti célokat szolgáló uj nyereményköl-
csönre vonatkozó törvényjavaslat indokolásában 
találóan hangsúlyozhatta Grátz Gusztáv dr. 
pénzügyminister, hogy „hasznos dolgot cselek-
szünk", ha a játékszenvedélyt „hadsegitési és 
népjóléti célokra hasznaljuk ki." Hogy egy 
axiómával éljünk, „a játékszenvedély nemesí-
tésére" kell törekedni. Ha már számolni kell e 
szenvedéllyel, igyekeznünk kell azt a köz ja-
vára helyes mederbe terelni. Az 1917. évi XII. 
t.-c. alapján a Magyar Szent Korona Országai-
nak Vörös Kereszt Egylete által kibocsátott 
1.200,000 darab egyenkent 40 korona névértékű 
és 80 koronával törlesztésre kerülő nyeremény-
kötvényből álló kölcsön készpénzeredménye had-
segitési és népjóléti célokra szolgál: a Vörös 
Kereszten kivüi a hadigondozás céljaira az Or-
szágos Hadigondozó Hivatalnak, a rokkant hon-
védtisztek, tiszti özvegyek és árvák segélyezé-
sére létesített „Szurmay Sándor-alap" gyarapí-
tására a m. kir. Honvédelmi Ministernek, vala-
mint az ipari- és kereskedelmi alkalmazottak-
nak a tüdővész elleni védelmére létesítendő 
intézmények céljaira az Országos Munkásbe-
tegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztárnak, az 
általa létesítendő kórházépítési és felszerelési" 
•költségeire a Budapesti Poliklinika Egyesület-
nek, végül alapitványszeriien kezelendő összeg 
tonnájában a Magyar Közművelődési Egyesü-
ieteknek rendelkezésére bocsáttatik. A lapunk 
mai számában közölt prospektus részletező fel-
világosítást nyújt ez uj és bizonyára népsze-
rűvé váló nyereménykötvény jegyzésének mód-
járól, a tizenegyszer egy-egymillió koronás, ti-
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j zenkilencszer félmillió koronás és többször száz-
; ezer koronás, évek hosszú során át rendszeresen 

kifizetendő nyeremények hosszú sorozatáról; 
jelzi továbbá, hogy az aláirási határidő 1917. 
szeptember 10—15. közt lesz, közli a jegyzési 
helyeket, majd végül bejelenti, hogy miután a 
sorsolási terv biztosítására szolgáló alap a m. 
kir. állampénztárnál készpénzben befizettető, a 
m. kir. pénzügyminister ur az 1917. évi XII. 
t.-c. 2. §-ában nyert felhatalmazás alapján az 
állam nevében feltétlen kötelezettséget vállalt a 
sorsolási terv szerint való nyereményösszegek 
kifizetésére. Az összes nyereménykötvények a 
sorsolási időtartam utolsó évében a névérték 
kétszeresével vagyis 80 koronával kerülnek be-
váltásra. 

— Tolvaj a vasúti állomáson. A rendőr-
ségi sajtóiroda jelenti: özvegy Bogdán An-
talnó Tóth Anna csanádpalotai asszony ká-
rára szeptember 6-án éjjel fél tizenkét óra-
kor a Szeged állomás harmadik osztályú vá-
róterméből sárga kézikosarát ismeretlen tet-
tes ellopta. A kosárban 1400 korona készpénz 
is volt. A tettest Barna József rendőr Len-
gyel Istvánné törökkanizsai illetőségű asz-
szony személyében elfogta. A tolvaj asszony-
nál megtalálták az ellopott dolgokat és a 
pénzt is, sőt kosarában egy lila selyem papi 
stólát is találtak, ami valószínűleg szintén 
lopásból származik. 

— Megérkeztek. Legújabb őszi és téli női 
és leány tubátok, köpeny egek szövet, posztó, 
bársony, plüss és perzsia keiméből, szorme-
haöttiok, bundák, üiuzok, aijak stb, Mér-
tékszerinti rendelések es legolcsóbb arban. 
Reményiné divatháza, Szegeti, főposta mellett. 

— A Vörös-Kereszt nyereménykötvényei. 
A Vörös-Kereszt Egylet 1,200.000 darab, 
egyenkint 40 korona névértékű és 80 koroná-
val beváltásra kerülő adó-, bélyeg- és illeték-
mentes nyereménykötvényt bocsátott ki alá-
írásra hadsegitési és népjóléti célokra. A sor-
solási terv szerint a főnyeremények egy-egy 
húzásnál 450.000, 300.000, 200.000, 100,000 ós 
20.000 koronát tesznek ki. Ezenkívül tizen-
egy esetben egy millió koronás főnyereményt 
sorsolnak ki. A 11 yeremé 11 yköleső 11 kötvényei 
120.000 sorozatba vannak beosztva; minden 
sorozat fiz nyereménykötvényt foglal magá-
ban. A nyereményeket a központi állampénz-
tár űzeti ki. Aláiirási ár darabonkint 52 ko-
rona. Aláirási határidő .1917 szeptember 10-
től 15-éig. 

— ÖRA és ÉKSZER javításokat gyorsan, 
pontosan és olcsón készít F 1 S C ti E R K. 
Korzó kávéház mellett. — Telefon: 1538. 

— A gőzgépkezelőn és feaz&nfiiíők leg-
közelebbi képesítő vizsgáit Szegeden szeptem-

Csúnya nők ~ 
szépek 
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lesznek, ha arcbőrük, keblük, 
nyakuk és kezeik finomítására, 
felfrissítésére és szépítésére 
állandóan a legtökéletesebb 
bőrápoló szert: a valódi 
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alabastrom-pudert 
használják. Egy kísérlet meggyőzi 
e szer csodába illő hatásáról. 

Mindenütt k a p h a t ó ! Főelárusitóhely 

Diana Kereskedelmi Rt. 
Budapest, V., Nádor-utca 6. szám. 


